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Beste ouders/verzorgers,     

Hoewel de club met jonge kinderen telkens kleiner wordt in Noordijk, wordt de intocht van de Sint 

altijd nog groots gevierd. Ouderraad; bedankt! 

Dan op naar de kerst. Gezellig samen zijn staat voorop. We eten ’s avonds met alle kinderen in 

de klassen. Daarna is t “gezellig kuiern onder n kasboom” op het plein en in ’t Haarhoes.  

Mooie tradities die nu ook door de nieuwe bewoners van Noordijk worden gezien. Er zijn best een 

aantal nieuwe bewoners afgelopen jaar gekomen. Het fijne is dat er zo ook maar liefst 7 nieuwe 

leerlingen op onze school erbij zijn gekomen! Ze hoorden er al snel bij, zo gaat dat hier in 

Noordijk. 

Nu ik op verschillende scholen mag werken, merk ik dat Noordijk toch echt een bijzondere school 

is. Klein, vooruitstrevend en met enthousiaste mensen. En neem daarbij de natuurlijke omgeving, 

dat voelt als een kadootje. Vanuit Noordijks Belang hebben we ook nog eens twee picknicktafels  

mogen bestellen voor op het (dorps)plein. En er komt een ‘ballenvanger’ op het plein bij.  

Geweldig hoe snel zoiets hier gerealiseerd kan worden. Waar een klein dorp groots in kan zijn! 

Het is dan ook niet leuk te moeten  melden dat ik er komend halfjaar nog minder ben. Over het 

algemeen ben ik 1 dag in Noordijk en 3 in Eibergen. Ook als ik in Eibergen ben, werk ik voor de 

Tormijn en andersom en ik ben natuurlijk altijd te bereiken! 

U weet me te vinden op school, via de leerkrachten of via de mail.  

 

Met vriendelijke groet, 

Elona te Lintelo 

 

 

 

 



Organisatie Stichting OPONOA 

Met ingang van 1 januari 2020 gaat Directeur Onderwijsteam 3, Theo 

Wierdsma, met pre pensioen. Hij was ook onze overkoepelend directeur. 

Bert Izaks, de directeur van onderwijsteam 2, gaat een uitbreiding van 

taken krijgen. Ons onderwijsteam gaat vanaf januari bestaan uit 7 scholen. 

Een en ander heeft echter geen consequenties voor ons als school. Het 

fijne is dat we nu met nog meer scholen contact krijgen, kunnen 

overleggen of een kijkje kunnen nemen. 

Gezien de Krimp (minder leerlingen, dus minder inkomsten) is ervoor 

gekozen om de financiële consequenties niet ten laste te brengen bij het onderwijzend personeel 

(o.a. leerkrachten en onderwijsassistenten), maar een versobering in het management toe te passen. 

Concreet betekent dit, dat de organisatie in de nabije toekomst uit 1 lid CvB, 2 directeuren 

onderwijsteams, vier onderwijsteams en de locatie coördinatoren zoals we die nu ook kennen zal 

bestaan. Mochten er vragen zijn, dan kunt u altijd mailen, elona@oponoa.nl , bellen of binnen lopen. 

Kerstbakjes maken 

Op donderdag 19 december gaan we ’s avonds samen eten en genieten, natuurlijk moeten de 

tafels dan mooi gedekt zijn! Dus maken we kerststukken voor op tafel. Wilt u uw kind op donderdag 

het volgende meegeven: 

- Potje/bakje 

- Kaars/ nepkaarsje 

- (dennen)groen, graag op maat geknipt/gesneden 

- Versiersels 

Dan zorgen wij voor de (natte)oase. 

 

Om te onthouden en te noteren: 

Wat/wanneer Wie Waar 

Workshops presentatie 

ronde 2 

Vrijdag 29 november, 13.00-

14.00 uur 

Kinderen groep 3 t/m 8 

Ouders, belangstellenden 

Op school. 

mailto:elona@oponoa.nl


Iedere woensdag, 

donderdag, vrijdag 

Fruit op school 

Voor alle leerlingen van de 

school 

Op school. 

Sinterklaas op school 

Woensdag 4 

december13.30-15.00 uur 

Let op: langere schooldag! 

Voor alle leerlingen van de 

school 

Op school. 

 

Kerstbakjes maken 

Donderdag 19 december  

Onder schooltijd 

Voor alle leerlingen van de 

school 

In t Haarhoes 

Donderdag 19 december 

17.30-19.00 uur 

Kerst maaltijd 

Daarna evt ‘kuiern onder 

n kasboom’ (’t Haarhoes) 

Voor alle leerlingen van de 

school 

Graag eigen beker, bord en 

bestek mee ! 

Voor alle Noordijkers. 

Op school. 

Vrijdag 20 december, vanaf 

12.00 uur 

Start kerstvakantie 

t/m 3 januari 2020 

Let op: 12 uur einde 

schooldag! 

Voor alle leerlingen van de 

school 

Op school. 

Maandag 6 januari 

Start tweede helft 

schooljaar , 2019-2020 

 Alle leerlingen van de 

school 

Op school. 

 

 

 

 


